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NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ  

co2 cal: .177 (4,5mm) 

 

MODEL COLT 

DEFENDER 
RÁŽE: 

KAPACITA ZÁSOBNÍKU:  
CELKOVÁ DÉLKA: 

CELKOVÁ VÝŠKA: 

HMOTNOST: 

ÚSŤOVÁ RYCHLOST: 

 4,5mm (.177) 

16 BBs 
177 mm 

130 mm 

760 g 
125 m/s 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita. 

2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet. 

3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita. 

4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita. 

5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze. 

6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru. 

7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet. 

8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 

9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá. 

9. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 

10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její 

bezpečnost. 

 

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu! 
Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte. 

 

1. V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte. 

 

2. Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně. 

 

3. Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO2. 

 

4. Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propíchněte. 

 

5. Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdce pružinu zásobníku až dolů a jezdce zajistěte. 

 

6. Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky  vložte  16 BBs broků. Uvolněte záchyt pružiny. 

 

7. Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorni, že zásobník je ve zbrani správně umístěn. 

 

8. Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě. 

Po střelbě zbraň opět zajistěte. 
 

NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVĚ BBs BROKY! 

Upozornění: 
Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. l 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. 
Dovozce J. G. S. Trade s.r.o. IČ: 26683938 / RWO Team s.r.o. IČ: 26867605  

 

 

https://www.docufreezer.com
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POJISTKA: 

Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v rámu nad lučíkem. 

Stiskem a zatlačením na pojistku dozadu zbraň zajistíte (S - for SAFE). Zatlačením dopředu odjistíte (F- for FIRE). 

Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manipulovat. 
Vždy mějte zbraň zajištěnu, pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i pojistka se může poškodit. Proto 

nikdy nemiřte na žádné osoby, i když máte zbraň zajištěnu. 

 
VLOŽENÍ CO, BOMBIČKY 12g 

 

VAROVÁNÍ: 

Pokud je zbraň pod tlakem a ve zbrani je COz bombička nevystavujte zbraň vyšším teplotám, než je 50°C !! Bombička by mohla 

explodovat!! Neskladu jte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C. 

Colt DEFENDER je určen pro používání jednocestných 12g bombiček CO? 
Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna a nenabita. Namiřte do bezpečného prostoru. Odstraňte levou pažbičku vyháknutím ze spodní části 

rukojeti dle obrázku. Po odsunutí pažbičky se uvolní prostor pro vložení 12g bombičky. 

Vyšroubujte propichovač zcela dolů. Do vzniklého otvoru vložte 12g bombičku C02 hrdlem nahoru do propichovacího ústrojí (otvor s 
těsněním). Vraťte zpět pažbičku. Zašroubujte propichovač zpět nahoru až nadoraz. Poté silou dotáhněte propichovač až dojte k 

propíchnutí bombičky. Měl by být slyšet únik plynu z bombičky. 

Zamiřte se zbraní do bezpečného prostoru. 
Odjistěte zbraň a stiskněte spoušť. 

Pokud zbraň vystřelí plyn je vše v pořádku. Pokud ne, zbraň opět zajistěte a dotáhněte více propichovač 

 (1/4 otočky) a po odjištění opět stiskněte spoušť. 
Zbraň by měla vystřelit. 

Bombičku dotahujte s citem, jinak můžete poškodit těsnění a snížit tak životnost Vaší zbraně! 

Nikdy k dotažení propichovače nepoužívejte žádný nástroj! 
 

VYJMUTÍ CO, BOMB1ČKY 12g 

 

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník a přesvědčte se, že zbraň není nabitá (sekce vybití zbraně). 

Odstraňte pažbičku a zcela vyšroubujte dolů šroub propichovače.  

Vyjměte bombičku ze zbraně.  
  

POZOR: Při vyjímání bombičky dávejte pozor na možný únik kysličníku uhličitého - při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. 

Neskladujte dlouhodobě zbraň s vloženou bombičkou! 
NABÍJENÍ A VYBÍJENI ZBRANĚ: 

Colt DEFENDER je určen k používání ocelových broků ráže 4,5 mm(.177). Používejte pouze schválené střelivo příslušné ráže!! 

Zajistěte zbraň. Zamiřte do bezpečného prostoru. Zatlačte na záchyt zásobníku a vyjměte směrem dolů zásobník. 
 

NABÍJECÍ OTVOR 

Zásobník nabíjejte pouze ocelovými BBs broky. 
Zatlačte podavač zásobníku i s pružinou zcela dolů a zajistěte ji doprava v otvoru. 

Do nabíjecího otvoru v čele zásobníku můžete nyní vložit 16 ocelových BB broků ráže 4,4 mm (.177). 

Poté zatlačením výstražníku vzhůru uvolněte podavač zásobníku. 
Tlačná pružina bude poté při jednotlivých výstřelech posouvat broky do nabíjecího otvoru.  

Nedávejte do zásobníku více broků, než je stanoveno!
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ZÁRUČNÍ LIST 

VZDUCHOVÉ PISTOLE 

 

Colt DEFENDER 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
 Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. 

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. 

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. 
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a 

neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným 

účelům. 

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v 

záručním listu byly dodatečně upravovány. 

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. 
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 

7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen. 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

 

Model: Colt DEFENDER 

Výrobní číslo:  
Datum prodeje:  
Prodejna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:          
WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna 

W. T. A. service s.r.o. 

Družby 1014/19, Plzeň 312 00 
Reklamace:    777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Technické dotazy:    774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Telefonické objednávky:  725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod  

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797 

e-mail: info@alfatactical.cz 

http://www.alfatactical.cz 
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